
' 11

I ,

1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРО РИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско — Лимске идроелектране" д.о.о. Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковиfiа број 1 '
Број 6.05' 6-Е.02.01.-290913/ /Ј -2020 1
Бајина Башта, 21.09.2020. године

I " ° 2 12На основ члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС , број 124 / 0 ,
14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број ЈН/2100/0264/2020 — ,,Филтери и
филтерс к~ и улошци", на захтев заинтересованог лица, даје

ОДГОВОР број 2

на питањ i; постављено у вези Конкурсне документације за ЈН/2100/0264/2020 — ,,Филтри и
филтерс и улошци".

Пет и више дана пре истека рока Iпредвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је, у
писаном облику, поставило питање Наручиоцу, а Наручилац у року од три дана од дана
пријема питања даје следеflи одговор:

ПИТАFbЕ:

За табелу 1: ;

1 - Потре ~ан је фабрички број филтера и агрегата на који је уграFјен филер? Молим да нам
доставите абричке бројеве филтера и агрегата на који се филтер yrpafjyje.

~Контактирали смо произвођача о јі реме, он нам тражи те податке да би могао да нам понуди
адекватне улошке за филтер, наведени серијски бројеви нису довољни.

ОДГОВОР: , 
Наручилац је веfl у Конкурсној д' окументацији дао фабричке бројеве филтера, и бројеве i
хидроагрегта на којима су ти фил` ери инсталирани, не постоје други бројеви. Хидроагрегати у i
склопу који су инсталирани наведени груби и фини филтери немају конкретан фабрички број
из разлог~~а што се састоје ~ од више техничких целина, генератор, турбина,
трансформатор....једини бројеви њима додељени су редни од 1 до 4.

У Наставк ; Наручилац још једном цитира фабричке бројеве са филтера и бројеве
хидроагрега`та где се ти филтери налазе:

~ I
Фабр чки бројеви филтера 6.18 DN 250: 

-Агреll~ат „Х 1" груби филтер бр.1 Fabr. No. 3901952/2А
-Агрегат „Х 1" груби филтер бр.2 Fabr. No. 3901 952I2В
-Агрег~ат „Х 2" груби филтер бр.1 Fabr. No. 3901981/2А
-дгре~{ат „Х 2" груби филтер бр.2 Fabr. No. 3901981/2В
-Агрег~ат „Х 3" груби филтер dp.i Fabr. No. 3902018/2А
-Агре~ат „Х 3" груби филтер dр.2 ; Fabr. No. 3902018/28
-Агрег~л-,т „Х 4" груби филтер б~р.1 Fabr. No. 3902021/2А
-Агрег'., т„Х 4" груби филтер б'•.2 Fabr. No. 3902021/2В

~

~
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0a6pwom 6poiesii davirrrepa 6.18 DN 50: 

-ArperaT „X 1" cOv1-n4 cimn-rep 6p.1
-ArperaT „X 1" clamm ciwinTep 6p.2
-ArperaT „X 2" cpvilim cOmn-rep 6p.1
-ArperaT „X 2" cfm-m cOmnTep 6p.2
-ArperaT „X 3" c014H14 cpn-rep 6p.1
-ArperaT „X 3" cfm-m Om-rep 6p.2
-ArperaT „X 4" CI3L1H11 cimirrrep 6p.1
-ArperaT „X 4" cj IHII cpuinTep 6p.2

Y Bajmoj Baurrm,
21.09.2020. roAmie

Fabr. No. 3901952MA
Fabr. No. 3901952/1B
Fabr. No. 3901981/1A
Fabr. No. 3901981/1B
Fabr. No. 3902018/1A
Fabr. No. 3902018/1B
Fabr. No. 3902021/1A
Fabr. No. 3902021/1B
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